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DESIGNED FOR PURPOSE,
NOT JUST TOUGH.
PURPOSE-BUILT TOUGH. 

Single Cab available in Base and XL derivatives. See specification sheets.

SINGLE CAB

Double Cab available in Base, XL, XLS, XLT, and Wildtrak derivatives. See specification sheets.

DOUBLE CAB

المقصورة األحادية متوّفرة في الطراز األساسّي وطراز XL. يرجى مراجعة صفحة المواصفات.

مقصورة أحادّية

المقصورة المزدوجة متوّفرة في الطراز األساسّي وطرازات XL وXLS وXLT ووايلد تراك. يرجى 
مراجعة صفحة المواصفات

مقصوردة مزدوجة

يتمتع رينجر بناحية أمامية جريئة تضم مجموعة من المّيزات المبتكرة، إلى جانب معايير 
السالمة المذهلة ومجموعة من أنماط المقصورة التي تلّبي مختلف االحتياجات.

تصميم هادف، وليس صلبًا فحسب.
تصميم متين و هادف.

يتم عرض الطراز الدولي. قد تختلف المواصفات المحّلية.

International model shown. Local specifications may vary.

The RANGER delivers a bold front end and is packed with 
innovative features, along with impressive safety credentials and 
a range of cab styles to suit every need.
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الراحة كما لم 
تعرفها من قبل.

The impressive array of high-tech features in the RANGER brings confidence 
and enjoyment to the driving experience. As Ford’s most advanced pickup, 
it helps you work smarter and play harder.

Built tough. Built safe. Up to 7 airbags1 including side and curtain airbags, 
along with a reinforced safety cell help make every journey a safer one. You 
forget you are driving one of the toughest vehicles out there. Enjoy the ride, 
from the moment you leave for your adventure until you arrive.

Leather seats are a combination of leather and high-quality, durable materials.  
1Airbags – features differ per derivative.

COMFORT 
OUT OF YOUR 
COMFORT ZONE.

ُتضفي المجموعة المذهلة من المّيزات المتطّورة في رينجر طابعًا من الثقة 
والمتعة على تجربة القيادة. تساعدك مركبة فورد األكثر تطّورًا على العمل 

بذكاء أكبر واالستمتاع بوقتك أكثر. 

تصميم متين. تصميم آمن. حتى سبع وسائد هوائية 1 بما في ذلك وسائد 
هوائية جانبية وستائر جانبية، باإلضافة إلى الخلّية اآلمنة المدّعمة تساعد على 
جعل كّل رحلة أكثر سالمًة. ستنسى أنك تقود إحدى المركبات األكثر صالبة 
في العالم. استمتع برحلتك، من اللحظة التي تنطلق فيها بحثًا عن المغامرة 

إلى حين الوصول إلى وجهتك.

المقاعد الجلدية هي مزيج من الجلد والمواد المتينة العالية الجودة.
 ¹الوسائد الهوائية – تختلف المّيزات تبعًا للطرازات.
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1Pre-collision Mitigation with pedestrian detection available on Wildtrak derivatives only. 2Active Park Assist with parallel parking available on Wildtrak derivatives only. 3Smart keyless 
entry and push-button start available on XLT, and Wildtrak derivatives only. 4Rear-view camera available on Wildtrak derivatives only. 5Adaptive Cruise Control available on Wildtrak 
derivatives only. See specification sheets.

Rear-View Camera4

Bollards, bicycles, low walls – the rear-view camera shows 
what’s behind you on a screen built into the center console. As 
well as revealing objects you might miss, the system displays 
virtual lines to help you park in the smallest of spaces. The 
camera activates automatically when you select reverse gear. 

Adaptive Cruise Control5

Forget having to turn your cruise control on and off as 
traffic conditions change. If traffic slows down in front of 
you, Adaptive Cruise Control can automatically slow 
down to maintain a preset distance. Once traffic clears, it 
returns to your cruising speed.

Active Park Assist with Parallel Parking2 

Not everyone loves to parallel park. But what if we 
designed a truck that not only helps you find the right size 
parking space, but also automatically steers itself in for a 
perfect park? The RANGER offers semi-auto Active Park 
Assist to make city driving even easier.

Smart Keyless Entry and Push-Button Start3 

Get in and out without taking your keys out of your pocket, 
coat, or bag. When the intelligent access system detects your 
key, you can get going at the push of a button. 

PRE-COLLISION MITIGATION SYSTEM 
WITH PEDESTRIAN DETECTION1

When traffic is crawling along, it can be easy to 
miss someone suddenly stopping up front. At 
speeds over 3.6km/h, Pre-Collision Mitigation 
with pedestrian detection is designed to detect if 
the car in front has unexpectedly stopped or a 
pedestrian has stepped out onto the road, it can 
automatically apply the brakes if you don’t.

كاميرا للرؤية الخلفية 4

األعمدة القصيرة، الدراجات الهوائية والجدران المنخفضة - تساعدك الكاميرا 
الخلفية على رؤية ما خلفك على شاشة مضّمنة في الكونسول المركزي. 

باإلضافة إلى الكشف عن األشياء التي قد ال تنتبه إليها، يعرض النظام 
خطوطًا افتراضية لمساعدتك على الركن في الفسحات الصغيرة جدًا. ولمزيد 

من الراحة، تعمل الكاميرا تلقائيًا عند اختيار ترس الرجوع.

مثّبت السرعة التفاعلّي 5

لن تضطّر بعد اآلن إلى تشغيل مثّبت السرعة وإيقافه مع تغّير ظروف 
حركة السير. إن تباطأت حركة السير أمامك، يستطيع مثّبت السرعة 

التفاعلي تخفيف سرعتك للمحافظة على مسافة محّددة مسبقًا. حالما 
يخلو الطريق، ُيعيد النظام المركبة إلى السرعة السابقة.

مساعد الركن النشط مع الركن المتوازي2

 ال يعد الركن المتوازي أمرُا مفضاُل لدى السائقين. ولكن ماذا إن صّممنا 
مركبة ال تكتفي بمساعدتك على إيجاد فسحة الركن المناسبة الحجم، بل 

تتوّلى أيضًا ركن ذاتها تلقائيًا بطريقة مثالية؟  تقدم رينجر مساعد الركن 
النشط شبه التلقائّي لتسهيل القيادة في المدينة.

نظام الدخول الذكّي بدون مفتاح والتشغيل بكبسة زرّ 3 

ادخل وقد مركبتك من دون اخراج المفتاح من جيبك، أو معطفك، أو حقيبتك. 
عندما يرصد نظام الوصول الذكّي وجود مفتاحك، يمكنك االنطالق بكبسة زّر.

 1نظام التخفيف من خطر االصطدام مع رصد المشاة متوّفر في طرازات وايلد تراك فقط.  2مساعد الركن النشط مع الركن المتوازي متوّفر في طرازات وايلد تراك فقط.  3نظام الدخول 
الذكّي بدون مفتاح والتشغيل بكبسة زّر متوّفر في طرازات XLT ووايلد تراك فقط. 4كاميرا الرؤية الخلفية متوّفرة في طرازات وايلد تراك فقط. 5مثّبت السرعة التفاعلي متوّفر في 

طرازات وايلد تراك فقط. يرجى مراجعة صفحة المواصفات.
.International model shown. Local specifications may varyيتم عرض الطراز الدولي. قد تختلف المواصفات المحّلية.

نظام التخفيف من خطر االصطدام مع 
رصد المشاة ¹

عندما تكون زحمة السير خانقة، قد ال تنتبه حين 
يتّوقف أحدهم أمامك فجأة. عند السرعات التي 

تتخّطى 3.6 كلم/ساعة، تّم تصميم نظام التخفيف 
من خطر االصطدام مع رصد المشاة من أجل الكشف 
عن السيارات التي تتوّقف أمامك بشكل غير متوّقع 
أو عن المشاة الذين يظهرون على الطريق أمامك، 
ويستطيع النظام الضغط على الفرامل تلقائيًا في 

حال لم تقم أنت بذلك.



6 7

WORK SMARTER. PLAY HARDER. 
STREAMLINE YOUR LIFE.
SYNC®3 is a fully integrated, voice-activation 
system that lets you use your favorite devices 
while your hands stay on the wheel and your 
eyes stay on the road. Sync your phone to call 
your friends and play your favorite music, and 
stay on track with the integrated satellite 
navigation system. Equipped with a 
customizable 8” color LCD capacitive 
touchscreen; SYNC®3 is quicker and more 
responsive than ever before. الترفيه

Note: Features differ per derivative. See specification sheets. Navigation standard on all 
XLT, and Wildtrak derivatives. SYNC® does not control Apple CarPlay™ or Android Auto™ 
while in use; Apple Inc and Android respectively are responsible for their functionality.

المالحة عبر األقمار تحّدث
االصطناعّية

محّول للتيار الكهربائّي بقّوة 230 فولت/150 واط 1  

تضم رينجر محّواًل للتيار الكهربائّي بقّوة 230 فولت/150 واط في الناحية 
إلنجاز  الكهربائية  لمعداتك  الطاقة  ليؤّمن  المركزي،  للكونسول  الخلفية 

عملك أينما كنت.

 1محّول للتيار الكهربائّي بقّوة 230 فولت/150 واط متوّفر في طرازات وايلد تراك 
فقط.

STAY CONNECTED 
ANYWHERE, EVERYWHERE.

ENTERTAINMENTTALK
SATELLITE

NAVIGATION

 اعمل بذكاء. استمتع بوقتك أكثر.
نّظم حياتك.

يسمح  صوتيًا  منّشط  متكامل  نظام  هو   SYNC®3
على  يديك  إبقاء  مع  المفّضلة  أجهزتك  باستخدام  لك 
أن  الطريق. ما عليك سوى  القيادة وعينيك على  عجلة 
تقرن هاتفك لالتصال بأصدقائك وتشغيل موسيقاك 
نظام  بفضل  الصحيح  المسار  على  والبقاء  المفّضلة، 
 LCD لمس  شاشة  مع   SYNC®3 نظام  يأتي  المالحة. 
سعوية قياس 8 بوصات قابلة للتهيئة، وهو أسرع وأكثر 

استجابًة من أّي وقت مضى.

مالحظة: تختلف المّيزات تبعًا للطرازات. يرجى مراجعة صفحة المواصفات. نظام المالحة 
قياسّي في كافة طرازات XLT ووايلد تراك. ال يتحّكم ®SYNC بـ™Apple CarPlay أو 

™Android Auto أثناء االستخدام؛ إّن Apple Inc و™Android مسؤوالن عن وظائفهما.

230V/150W Power Converter1  

The RANGER features a 230V/150W power inverter in the 
back of the center console, powering your electrical 
equipment wherever the job finds you.

1230V/150W power converter is available on Wildtrak derivatives only.

ابَق على تواصل أينما كنت
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2Lane-departure Warning available on Wildtrak derivatives only. 

FORM MEETS 
FUNCTION

1Easy-lift tailgate with lift assistance is available on XLT, and Wildtrak derivatives only. 

LANE-DEPARTURE WARNING2 

By monitoring road markings, it detects if you appear to 
unintentionally move out of your lane. If you do, your steering 
wheel will vibrate to warn you. If Lane-departure Warning 
continues it will also direct you back into your lane by applying 
steering torque, unless your indicator is on.

EASY-LIFT TAILGATE1

You’ve got enough heavy lifting to do. Load your RANGER with 
greater ease, thanks to the tailgate with lift assistance that 
now requires 70% less effort to close.

 نظام اإلنذار بترك
خط السير

صممت لتتفوق 
بأدائها

LANE-KEEPING
AID

باب الصندوق سهل الرفع ¹
تكفيك األعباء التي ُتثقل كاهلك.تمنحك رينجر سهولة تحميل كبيرة بفضل باب 
الصندوق مع المساعد على رفع باب الصندوق الذي أصبح يتطّلب جهدًا أقّل 

بنسبة %70 إلغالقه.

نظام اإلنذار بترك خط السير 2 
من خالل مراقبة عالمات خط السير، يكشف النظام إن خرجت عن خط سيرك من 
دون قصد. وإن حصل ذلك، ترتّج عجلة القيادة لتنبيهك. إن استمّر اإلنذار بترك خّط 
السير، فسيعمد النظام أيضًا إلى توجيهك إلى وسط خط السير من خالل إرسال 
عزم الدوران إلى عجلة القيادة، إاّل إن كنت قد شّغلت مصابيح التأشير لالنعطاف.

 1المساعد على رفع باب الصندوق متوّفر في طرازات XLT ووايلد تراك فقط. 2نظام اإلنذار بترك خّط السير متوّفر في طرازات وايلد تراك فقط.
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Hill Descent Control5

The RANGER 4x4’s Hill Descent Control is designed to 
automatically apply braking, as needed, to slow the vehicle to 
a set speed in off-road downhill conditions. Speed can be 
adjusted through the accelerator and the cruise control buttons.

Towing capacity 

With up to 3.5 tons2 towing capacity, you can confidently take 
on the biggest jobs. Trailer Sway Control3 provides stability 
and greater control when towing a trailer.

Electronic Diff-Lock 

Take back control on steep inclines and loose surfaces with 
electronic locking rear differential4. This helps you gain the 
best possible control over challenging and uneven terrains 
where it can be difficult to keep both rear wheels on the ground.

Electronic Shift-on-the-Fly 4x46   

Choose 4x2 for regular driving, 4x4 High Range for poor road
surfaces and dirt tracks and 4x4 Low Range for exceptionally 
challenging terrain. With Electronic Shift-on-the-Fly you can also 
switch between 4x2 and 4x4 High Range, whilst on the move.

2Towing capacity figures will vary according to specific derivative. See specification sheets. 
3Only available on Ford APPROVED towbar.

12 13

4Electronic locking rear differential not available on Base derivatives. 5Hill Descent Control available on 4x4 derivatives only. 6Electronic Shift-on-the-Fly available on 4x4 derivatives only.

800mm Water-Wading Capability1  
It’s not only on dry land that the RANGER proves that it can take you just about 
anywhere you need to go. A river-taming 800mm water-wading capability makes 
sure there’s very little that can come between you and getting the job done. 
1800mm water-wading capability standard on the RANGER hi-rider derivatives when maintaining a steady speed of 7km/h. 

MAKE LIGHT WORK OF BIG CHALLENGES.

Raging river? No problem. Steep, sandy incline? Exciting. The RANGER 4x4’s 
800mm water wading, Electronic/e-Locking Rear Differential, and driver-assist 
features like Hill Descent Control make light work of any challenge.

TOTAL CAPABILITY. 
تحدياتك الصعبة تؤديها بسهولة.

النهر يفيض؟ ما من مشكلة. منحدر رملي حاد؟ روعة! تتميز مركبة رينجر الرباعية الدفع بالقدرة على 
عبور المياه بعمق 800 ملم، وبترس تفاضلي خلفي قابل لإلقفال، وبالمّيزات المساعدة للسائق، 

مثل نظام ضبط السرعة على المنحدرات، ما يساعد في تأدية التحديات الصعبة بسهولة.

بفضل القدرات الهائلة.

قدرة عبور المياه حتى عمق 800 ملم 1  
ال يكتفي رينجر بإثبات قدراته الهائلة على اليابسة، فقدرته على عبور المياه حتى عمق 800 ملم تضمن 

لك أّن ال رادع يقف بينك وبين العمل الذي تريد إنهاءه.

 1القدرة على عبور المياه بعمق 800 ملم قياسّية في طرازات رينجر عالية النطاق عند المحافظة على سرعة ثابتة تبلغ 7 كلم/ساعة.

نظام ضبط السرعة على المنحدرات 5

ُصّمم نظام ضبط السرعة على المنحدرات في رينجر الرباعية الدفع ليضغط 
على الفرامل تلقائيًا، وفق ما تدعو الحاجة، من أجل إبطاء المركبة وفق سرعة 
محّددة مسبقًا عند نزول المنحدرات الوعرة القاسية. يمكن تعديل السرعة من 

خالل الضغط على دواسة الوقود ومن خالل أزرار التحّكم بمثّبت السرعة.

قّوة السحب 

يمكنك القيام بأصعب المهمات بفضل قّوة السحب التي تصل إلى 3.5 طن 2. 
يؤّمن نظام التحّكم بالمقطورة 3 الثبات عند سحب مقطورة.

قفل إلكترونّي للترس التفاضلّي 

استلم زمام األمور على المنحدرات القاسية واألسطح غير الثابتة بفضل 
الترس التفاضلي الخلفي القابل لإلقفال إلكترونياً 4. يساعدك هذا على التحّكم 

بالمركبة بأفضل طريقة ممكنة على الطرقات الوعرة وغير المستوية حيث 
يصعب إبقاء كلتا العجلتين الخلفيتين على األرض.

نظام إلكتروني لالنتقال بين الدفع الثنائي والرباعي أثناء القيادة 6   

يمكن اختيار الدفع الثنائي 4x2  للقيادة العادية، والدفع الرباعي 4x4  العالي 
النطاق للطرقات غير المعّبدة والموحلة، والدفع الرباعي 4x4  المنخفض النطاق 

للطرقات الصعبة بشكل استثنائي. من خالل هذا النظام اإللكتروني يمكنك 
االنتقال بين الدفع الثنائي 4x2  والدفع الرباعي 4x4  العالي النطاق أثناء القيادة.

 6النظام اإللكتروني لالنتقال بين الدفع الثنائي والرباعي أثناء القيادة متوفر في طرازات  5نظام ضبط السرعة على المنحدرات متوّفر في طرازات الدفع الرباعي فقط. 4الترس التفاضلي الخلفي القابل لإلقفال إلكترونيًا غير متوّفر في الطرازات األساسية.
الدفع الرباعي فقط.

 2تختلف قّوة السحب تبعًا للطرازات. يرجى مراجعة صفحة المواصفات.  3متوّفرة فقط مع 
عمود السحب المعتمد من فورد.



BIG POWER,
SMALL APPETITES.
The RANGER’s engines deliver more than just big power numbers – they are more fuel-efficient. 
So, you can spend more time on the move and less time at the fuel pump.

14 15
Computer-generated image. Features differ per derivative. See specification sheets.

محّرك بنزين 
سعة 2.5 لتر

 122 كيلوواط / 226 نيوتن متر
)XLSو XLالطراز األساسي و(

محرك بنزين ب4 أسطوانات

3.2L TDCi
147kW / 470Nm
(XLT, Wildtrak)

5-Cylinder Diesel Engine

محّرك بتقنية 
TDCi سعة 2.2 لتر

 110 كيلوواط / 375 نيوتن متر )الطراز األساسي(
 118 كيلوواط / 385 نيوتن متر

)XLTو XLSو XL(

محّرك ديزل بـ4 أسطوانات

محّرك بتقنية 
TDCi سعة 

3.2 لتر
147 كيلوواط / 470 نيوتن متر

)XLT، وايلد تراك(
محّرك ديزل بـ5 أسطوانات

قّوة هائلة،
عالية. كفاءة 

ال تكتفي محّركات الديزل في رينجر بتقديم القّوة الهائلة فحسب، بل هي أيضًا توّفر أكثر في استهالك الوقود. 
لذا يمكنك تمضية المزيد من الوقت في القيادة ووقت أقّل في محطة الوقود.

2.5L Gasoline
122kW / 226Nm (Base, XL, XLS)

4-Cylinder Gasoline Engine

2.2L TDCi
110kW / 375Nm (Base)
118kW / 385Nm 
(XL, XLS, XLT)

4-Cylinder Diesel Engine

صورة مبتكرة عبر الكمبيوتر. تختلف المّيزات تبعًا للطرازات. يرجى مراجعة صفحة المواصفات.
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Sea Gray
(Metallic*)

Wheels

MAKE IT YOURS.
Complementing the RANGER’s stylish design, and 
satisfying your personal taste, is a range of attractive colors.

Colors – RANGER

 قد ال تعكس و طقف لهيكال نلو رلمستخدمة تهدف إلى إظهاا رلصوا :مالحظة  نع
 بّي تلكاذا ه يفلواردة اوات سأللوان والكا فلتختوصوفة. قد مة البركمال  .لُم

ستخدمةا لطباعةا عمليات دلقيو .ًالفعلّي ة، نظرا ناأللو

عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي قياس 16  عجالت فوالذية قياس 16 بوصة
XLS بوصة. قياسية في طرازات 

،XL متوّفرة أيضًا كخيار في طرازات 
 بتكلفة  إضافية.

عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي 
 قياس 18 بوصة

متوّفرة في وايلد تراك فقط.

 عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي قياس 17 بوصة
 XLS متوّفرة باللون الفضي واللون األسود كخيار في طرازات
 . 4x4 بتكلفة إضافية. اختيارية في المقصورة المزدوجة ،XLTو

متوّفرة أيضًا باللون األسود كخيار في طرازات XL فقط.

Diffused Silver
(Metallic*)

Absolute Black1

(Metallic*)

Copper Red3

(Metallic*)

Blue Lightning
(Metallic*)

Colorado Red2

(Solid)

Frozen White
(Solid)

Moondust Silver 
(Metallic*)

Sea Gray
(Metallic*)

Absolute Black1

(Metallic*)

Saber
(Metallic*)

Moondust Silver 
(Metallic*)

Frozen White
(Solid)

Colors – WILDTRAK

Personalize it.
Make your RANGER your own with 
Ford Accessories, each designed 
specifically for your RANGER, so you 
can be assured of a perfect fit. Visit 
your Ford Dealer for a complete list 
of available Ford Accessories.

Availability varies by market.

خّصص سيارتك كما يحلو لك.

عّدل مركبة رينجر كما يحلو لك من خالل 
أكسسوارات فورد، وكّل أكسسوار مصّمم 

التأّكد من  رينجر، لذا يمكنك  خصيصًا لمركبة 
التوافق المثالّي. يرجى زيارة وكيل فورد 

للحصول على الئحة كاملة من أكسسوارات 
المتوّفرة. فورد 

تبعًا للسوق. التوفر  يختلف 

accessories.ford.com accessories.ford.com

 رمادي بحري
)معدنّي*(

فّضي ديفيوزد
)معدنّي*(

 أسود حالك1
)معدنّي*(

 أحمر نحاسي3
)معدنّي*(

 أزرق اليتنينغ
)معدنّي*(

 أحمر كولورادو2
)غير شفاف(

أبيض مثّلج
)غير شفاف(

 فضي مونداست
)معدنّي*(

 رمادي بحري
)معدنّي*(

 أسود حالك1
)معدنّي*(

رملي سيبر
)معدنّي*(

 فضي مونداست
)معدنّي*(

أبيض مثّلج
)غير شفاف(

األلوان – رينجر

األلوان – وايلد تراك

ة. ارات بكلفة إضافّي ة هي خي ّي *ألوان طالء الهيكل المعدن

Note: The images are used to illustrate body colors only, and may not reflect 
the vehicle described. Colors and trims reproduced within this brochure may vary 
from the actual colors, due to the limitations of the printing processes used.  

*Metallic  body colors are options at extra cost.

16” Steel wheel 16” Alloy wheel 
Standard on XLS. 

also available as an option on XL derivatives, 
at an additional cost. 

18” Alloy wheel
available on Wildtrak only. 

17” Alloy wheel
available in silver, and black as an option on XLS and XLT 
derivatives, at an additional cost. Optional on Double Cab 

4x4. Also available in black as an option on XL only. 

خّصصها لتناسب شخصيتك.
يتكامل تصميم رينجر األنيق، ويتناسب مع ذوقك الشخصّي، من خالل 

مجموعة من األلوان الجذابة.

العجالت

FORD ACCESSORIESأكسسوارات فورد

girimenon
Cross-Out



Visit Ford MiddleEast تفّضل بزيارة فورد الشرق األوسط

تحتفظ فورد بحّقها، وفق القوانين المرعية اإلجراء، في وقف أو تغيير المّيزات والمواصفات األخرى سواء مؤقتًا أو بشكل دائم، وسيتّم التبليغ عن ذلك عبر شبكة وكالء فورد.

Business and Commercial Fleet Customers.
The Ford portfolio of products is growing rapidly to meet your business needs.

Please contact your local Ford Dealer for more information
or visit our website at www.me.ford.com

The declared fuel consumption and CO2 emissions figures were achieved during technical laboratory testing in accordance with the legislated technical specifications (SANS 20101: 2006/ECE R101: 2005 as 
last amended) and validated and approved by the UK Vehicle Certification Authority (VCA). Fuel consumption and CO2 emissions figures are used to compare different vehicle types under uniform conditions, 
and are not necessarily indicative of real-life driving conditions. Note that the actual fuel consumption and emissions levels will depend on many factors and are directly affected by the length of the journey; 
number of passengers and the amount of luggage carried; individual driving style; road conditions; weather conditions; vehicle age, mileage, condition and standard of maintenance; use of vehicle features 
such as air conditioning; and any modifications to the vehicle. Your fuel economy will vary based on these and other factors and, for these reasons, many drivers may not achieve the EU fuel economy figures 
in day-to-day driving, although the vehicle is technically capable of doing so.

Ford PROTECT 

New Vehicle Warranty – Every new RANGER comes with a 5-yr/ 100 000km limited Warranty .

New Vehicle Extended Warranty – An Extended Warranty may be purchased prior to the expiry of the 5-yr/100 000km New Vehicle Warranty. You have many 
coverage, time and kilometer choices, ranging up to 8 years or 300 00km from the date of sale.

Quality
We design and build your Ford to feel 
as good after many years of service as 
it did the day you picked it up. And to 
drive just as beautifully too.

Green
Using advanced Ford technology, 
we’re committed to creating vehicles 
with improved fuel economy, reduced 
CO2 emissions and a lower overall 
cost of ownership.

Safe
Ford’s Intelligent Protection System uses 
sophisticated technology designed to 
help prevent an accident and, if one 
should happen, to protect you.

Smart
Vehicles with smart intuitive 
technologies designed to connect 
your world, and many clever solutions 
from Ford that make life a little easier.

 ECE R101: اللجنة االقتصادية ألوروبا / SANS 20101: 2006 األرقام المتعّلقة باستهالك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المعَلنة تّم الحصول عليها خالل االختبارات التقنّية في المختبر وفق المواصفات التقنية المشّرعة )المعيار الوطني لجنوب أفريقيا
2005 بموجب التعديالت األخيرة( وتّمت المصادقة والموافقة عليها من ِقبل وكالة اعتماد السيارات VCA في المملكة المتحدة. يتم استخدام األرقام المتعّلقة باستهالك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للمقارنة بين أنواع مختلفة من المركبات تحت 
ظروف موّحدة وال تشير بالضرورة إلى ظروف القيادة الواقعية. تجدر اإلشارة إلى أّن األرقام الفعلية الستهالك الوقود ومستويات االنبعاثات تعتمد على عوامل عديدة وتتأّثر بشكل مباشر بمسافة الرحلة؛ عدد الركاب وكّمية األمتعة التي يتّم نقلها؛ أسلوب 
القيادة الشخصّي؛ حالة الطريق؛ حالة الطقس؛ عمر المركبة، عدد األميال التي اجتازتها، حالتها ومستوى الصيانة التي خضعت لها؛ استخدام مّيزات المركبة على غرار مكّيف الهواء؛ وأّي تعديالت أخرى طرأت على المركبة. سيختلف استهالك الوقود تبعًا لهذه 

العوامل وعوامل أخرى، لهذه األسباب، قد ال يحّقق الكثير من السائقين أرقام التوفير في استهالك الوقود وفق التصنيف األوروبّي في القيادة اليومّية، بالرغم من أّن المركبة قادرة على تحقيق ذلك من الناحية التقنّية.

 FORD PROTECT ”فورد بروتكت“

كفالة المركبة الجديدة – تأتي كّل رينجر جديدة مع كفالة محدودة لـ5 سنوات/100000 كلم.

كفالة المركبة الجديدة الممّددة – يمكن شراء كفالة ممّددة قبل انتهاء صالحية كفالة المركبة الجديدة لـ5 سنوات/100000 كلم. أمامك عدة خيارات للتغطية والفترة الزمنية والكيلومترات، تصل حتى 8 سنوات 
أو 300000 كلم ابتداًء من تاريخ البيع.

Ford reserves the right, subject to all applicable laws, to discontinue or change features and other specifications either temporarily or permanently, which will be communicated to the Ford Dealer Network.

الجودة العالية
نحن نصّمم ونصنع مركبات فورد لكي تكون 

ممتازة بعد سنوات طويلة من الخدمة كما كانت 
في اليوم األول الذي استلمتها فيه. ولكي 

تكون قيادتها رائعة بالقدر نفسه أيضًا.

مراعاة البيئة
عبر استخدام تكنولوجيا فورد المتطّورة، نحن 
نلتزم بتصميم مركبات تتمّيز بتوفير أكبر في 

استهالك الوقود، وبانبعاثات أقّل لثاني أكسيد 
الكربون، وبكلفة إجمالية أقّل للملكية.

السالمة
يستخدم نظام الحماية الذكي من فورد 

تكنولوجيا متطّورة مصّممة للمساعدة على 
تجّنب الحوادث، وفي حال كان الحادث أمرًا ال 

مفّر منه، فهي مصّممة لحمايتك.

الذكاء
مركبات مع تكنولوجيات بديهية ذكّية مصّممة 

لُتبقيك على اتصال بعالمك، والعديد من 
الحلول الذكّية من فورد التي تسّهل الحياة بعض 

الشيء.

عمالء األساطيل

تتطور مجموعة مركبات فورد بشكل سريع لتلبي احتياجات أعمالك.

 يرجى اإلتصال بوكيل فورد المحلي لمزيد من المعلومات
www.me.ford.com أو يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني



Ford reserves the right, subject to all applicable laws, to discontinue or change features and other specification either temporarily or permanently without incurring any liability to 
any prospective purchaser or purchasers.
Consult the vehicle handbook, me.ford.com or your nearest Ford Dealer for more information regarding Ford PROTECT plans and products.
*Leather is a combination of leather and high-quality, durable materials.

Single Cab 
Base

Single Cab 
XL

Double Cab
Base

Double Cab
XL

Double Cab
XLS

Double Cab
XLT

Double Cab
Wildtrak

Body General
Tailgate-assisted – conventional - - - - - Std Std
Less mesh headboard second Std Std Std Std Std Std Std
P/box inner tie-down hooks Std Std Std Std Std Std -
Tie-down rail with rope hooks Std Std Std Std Std - -
Step bar – plastic - - - Std - -
Side aux steps – bright finish - - - - - Std -
Step bar – silver matte - - - - - - Std

Paint & Protection
Underbody protection (engine and transfer case underbody protection) - Std - Std Std Std Std
Front mudflaps - Std - Std Std Std Std
Rear mudflaps - Std - Std Std Std Std
Pickup side rails - - - - - - Std
Spray-in loadbox bedliner Opt Opt Opt Opt Opt Opt -
Front bumper – plastic, black Std - Std - - - -
Front bumper – plastic, body color - Std - Std Std Std Std
Grille – painted, London Gray - - - - - - Std
12-year Corrosion Protection Std Std Std Std Std Std Std

Exterior Trim
Front fender gill – bright - - - - - Std -
Exterior door handle – chrome - - - - - Std -
Lift/decklid handle exterior – chrome - - - - - Std -
Lift/decklid handle – self color - - - - - - Std
Exterior mirrors
Manual side mirrors, manual fold with side indicators Std - Std - - - -
Power side mirrors, manual fold with side indicators - Std - Std Std - -
Power side mirrors, power fold with side indicators - - - - - Std -
Power side mirrors, power fold with side indicators and puddle lamp - - - - - - Std
Exterior lighting
Complex reflect headlamp design Std Std Std Std Std - -
Projector beam headlamps - - - - - Std -
LED projector headlamps - - - - - - Std
Daytime running lamps - Std - Std Std Std Std
Fog lamps - - - - Std - -
LED fog lamps - Std Std
Center high-mounted stop lamp (CHMSL) – third brake light - - - - Std Std Std
Rear fog lamp - - - - Std Std Std
Roof
Roof rails - - - - - - Std

Security & Locking
Childproof rear door locks - - Std Std Std Std Std
Power door locks Std Std Std Std - - -
Power door lock – double locking - - - - Std Std Std
Locking fuel cap-flat key Std - Std - - - -
Non-locking fuel cap - Std - Std Std Std Std

Interior Trim
Interior lighting
Interior ambient LED lighting - - - - - - Std
Interior roof
Driver and passenger sun visor Std - Std - - - -
Driver sun visor with strap, passenger with vanity mirror - Std - Std Std - -
Driver sun visor illuminated - - - - - Std Std
Roof storage – driver sunglasses - - - - Std Std Std

Steering
Steering-wheel-mounted multimedia controls - Std - Std Std Std Std
Steering wheel – sports leather cont/stitched* - - - - - - Std

Towing
Trailer Tow Preperation Pack - - - - Opt Opt Opt

RANGER



Single Cab 
Base

Single Cab 
XL

Double Cab
Base

Double Cab
XL

Double Cab
XLS

Double Cab
XLT

Double Cab
Wildtrak

Driver Information (electronic)
Washer tank level – warning lamp and washer fluid indicator Std Std Std Std Std Std Std
Outside temperature thermometer and external temperature  display - - - - - Std Std
Outlets, Plugs, Power Points, Chargers
Power convertor - - - - - - Std
Vehicle Level Packages
Power front window with driver one-touch up/down function Opt Opt Opt Opt Opt Std Std
Cloth seat material Std Std Std Std Std Std -
Leather seats* - - - - - - Std
Headliner – Light Limestone Std Std Std Std Std Std -
Headliner – Ebony - - - - - - Std
Inside door handles – black Std Std Std Std Std - -
inside door handles – chrome - - - - - Std Std
Door trim panel insert – polypropylene Std - Std - - - -
Door trim panel insert – cloth - Std - Std Std - -
Door trim panel insert – premium cloth - - - - - Std -
Door trim panel insert – Wildtrak - - - - - - Std
Molded gearshift knob Std Std Std Std - - -
Leather gearshift knob* - - - - Std Std Std
Leather-wrapped steering wheel* - - - - - Std -
Leather-wrapped steering wheel Sport with stitches* - - - - - - Std
Sports bar with HMSL Opt Opt Opt Opt Opt Opt -
Rollover bar – plastic - - - - - - Std
Cargo Area Management System - - - - - - Std
Tonneau cover – roll top - - - - - - Opt
In-Car Entertainment
TFT screen Std Std Std Std - - -
SYNC 1.3 - - - - Std - -
SYNC®3 - - - - - Std Std
x2 radio speakers Std Std Std - - - -
x4 radio speakers - - Opt Std - - -
x6 radio speakers - - - - Std Std Std
USB Std Std Std Std Std Std Std
Navigation - - - - - Opt Opt
Exterior
Molded front fender gill Std Std Std Std Std - -
Bright front fender gill - - - - - Std -
Painted front fender gill - - - - - - Std
Self-colored grille Std Std Std Std - - -
Colored grille - - - - Std - -
Chrome grille Opt Opt Opt Opt Opt Std -
London Gray painted grille - - - - - - Std
Self-colored exterior mirrors Std Std Std Std - - -
Finish color exterior mirrors - - - - Std - -
Chrome exterior mirrors Opt Opt Opt Opt Opt Std -
Self-colored exterior door handles Std Std Std Std Std -
Chrome exterior door handles Opt Opt Opt Opt Opt Std -
Manual A/C Std Std Std Std Std -
Dual- zone A/C - - - - - Std Std
Tailgate lock - Std - Std Std - -
Power tailgate lock - - - - - Std Std
Black bumpers Std Std Std Std - - -
Body-colored bumpers - - - - Std Std Std
Rain-sensitive wipers - - - - Std Std Std
Rear-view camera - - - - Std Std Std
Electrochromatic rear-view mirror - - - - Std Std Std
Automatic headlamp - - - - Std Std Std
Keyless entry and start - - - - - - Std
Front Seat Packs
2-way manually adjustable driver seat Std Std Std Std - - -
Seat split bench Std Std Std Std - - -
4-way manually adjustable driver seat - - - - Std Std -
8-way power-adjustable driver seat - - - - - - Std
Seat mounted thorax side airbag - - - - Std Std Std

The declared fuel consumption and CO2 emissions figures were achieved during technical laboratory testing in accordance with the legislated technical specifications (SANS 20101: 
2006/ECE R101: 2005 as last amended) and validated and approved by the UK Vehicle Certification Authority (VCA). Fuel consumption and CO2 emissions figures are used to 
compare different vehicle types under uniform conditions, and are not necessarily indicative of real-life driving conditions. Note that the actual fuel consumption and emissions levels 
will depend on many factors and are directly affected by the length of the journey; number of passengers and the amount of luggage carried; individual driving style; road conditions; 
weather conditions; vehicle age, mileage, condition and standard of maintenance; use of vehicle features such as air conditioning; and any modifications to the vehicle. Your fuel 
economy will vary based on these and other factors and, for these reasons, many drivers may not achieve the EU fuel economy figures in day-to-day driving, although the vehicle is 
technically capable of doing so.

*Leather is a combination of leather and high-quality, durable materials.

RANGER



تحتفظ فورد بحّقها، وفق القوانين المرعية اإلجراء، في وقف أو تغيير المّيزات والمواصفات األخرى سواء مؤقتًا أو بشكل دائم من دون تكّبد أّي موجبات أو تحّمل أّي مسؤولية تجاه أّي شاٍر محتمل أو شراة محتملين.

يرجى مراجعة كتّيب المركبة، أو موقع me.ford.com، أو أقرب وكيل لفورد للمزيد من المعلومات حول خطط “فورد بروتكت” FORD PROTECT ومنتجاتها. 

*الجلد هو مزيج من الجلد والمواد المتينة والعالية الجودة.

 مقصورة
 أحادّية الطراز
األساسي

 مقصورة
 أحادّية

XL

مقصورة 
 مزدوجة

الطراز األساسي

مقصورة 
 مزدوجة

XL

مقصورة 
 مزدوجة

XLS

مقصورة 
 مزدوجة

XLT

وايلد تراك مع 
المقصورة 

المزدوجة

تصميم الهيكل العام
قياسيقياسي-----باب الصندوق مع المساعد على رفع باب الصندوق – تقليدي

من دون الناحية الخلفية للمقصورة بشكل منخل من غير شبكة امامية، 
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيالوحدة الثانية

-قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمشابك التثبيت الداخلية في صندوق البيك أب
--قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيسكة لمشابك التثبيت مع مشابك للحبال

--قياسي---عتبة جانبية – بالستيكية
-قياسي-----عتبات جانبية إضافية – لمسة نهائية لّماعة

قياسي------عتبة جانبية – فضية غير لّماعة

الطالء والحماية
قياسيقياسيقياسيقياسي-قياسي-حماية الهيكل السفلي )صفيحة حماية الهيكل السفلي للمحرك وعلبة النقل(

قياسيقياسيقياسيقياسي-قياسي-واقيات من الوحل في األمام
قياسيقياسيقياسيقياسي-قياسي-واقيات من الوحل في الخلف

قياسي------سكك جانبية للبيك أب
 بطانة لصندوق الحمولة

 - مشابك التثبيت الداخلية في صندوق البيك أب
- مقبس للطاقة في صندوق الحمولة

قياسي------

-اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيبطانة صندوق مغّلفة بالرش للوقاية
----قياسي-قياسيالمصّد األمامي – بالستيكي، أسود

قياسيقياسيقياسيقياسي-قياسي-المصّد األمامي – بالستيكي، بلون الهيكل
قياسي------الشبكة األمامية – مطلية، باللون الرمادي “لندن غراي”

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيحماية من التآكل لمدة 12 سنة

الكسوات الخارجية
-قياسي-----فتحات التهوية في الرفاريف األمامية – لّماعة

-قياسي-----مقابض األبواب الخارجية – كروم
-قياسي-----المقبض الخارجي لباب الصندوق/غطاء الصندوق – كروم

قياسي------مقبض باب الصندوق/غطاء الصندوق – باللون األساسي

المرايا الخارجية
----قياسي-قياسيمرايا جانبية يدوية، قابلة للطي يدويًا مع مصابيح تأشير لالنعطاف

--قياسيقياسي-قياسي-مرايا جانبية آلية، قابلة للطي يدويًا مع مصابيح تأشير لالنعطاف
-قياسي-----مرايا جانبية آلية، قابلة للطي آليًا مع مصابيح تأشير لالنعطاف

مرايا جانبية آلية، قابلة للطي آليًا مع مصابيح تأشير لالنعطاف 
قياسي------ومصابيح إنارة األرضية

اإلضاءة الخارجية
--قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيتصميم المصابيح األمامية المزّودة بعاكس مرّكب

-قياسي-----مصابيح أمامية كاشفة
LED قياسي------مصابيح أمامية كاشفة بتقنية

قياسيقياسيقياسيقياسي-قياسي-مصابيح تعمل في ضوء النهار
--قياسي----مصابيح للضباب

قياسيقياسي-مصابيح LED للضباب
قياسيقياسيقياسي----مصباح توقف مثّبت عاليًا في الوسط – مصباح الفرامل الثالث

قياسيقياسيقياسي----مصابيح ضباب خلفية

السقف
قياسي------سكك سقفية

السالمة واألقفال
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي--أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال

---قياسيقياسيقياسيقياسيأقفال آلية لألبواب
قياسيقياسيقياسي----أقفال آلية لألبواب – نظام إقفال مزدوج

----قياسي-قياسيغطاء تعبئة الوقود قابل لإلقفال – مفتاح مسّطح
قياسيقياسيقياسيقياسي-قياسي-غطاء تعبئة الوقود غير قابل لإلقفال

الكسوات الداخلية
اإلضاءة الداخلية

LED قياسي------اإلضاءة المحيطية الداخلية بتقنية

السقف الداخلي
----قياسي-قياسيحاجب للشمس للسائق والراكب األمامي

--قياسيقياسي-قياسي-حاجب للشمس للسائق مع رباط، حاجب للشمس للراكب األمامي مع مرآة
قياسيقياسي-----حاجب للشمس للسائق مضاء

قياسيقياسيقياسي----فسحة تخزين في السقف - حاملة للنظارات الشمسية للسائق

نظام التوجيه
قياسيقياسيقياسيقياسي-قياسي-أزرار لضبط الوسائط المتعددة مثّبتة في عجلة القيادة

قياسي------عجلة القيادة - رياضية مغّلفة بالجلد/مدروزة*

السحب
اختيارّياختيارّياختيارّي----مجموعة تجهيزات سحب المقطورة

رينجر 



رينجر 
 مقصورة

 أحادّية الطراز
األساسي

 مقصورة
 أحادّية

XL

مقصورة 
 مزدوجة

الطراز األساسي

مقصورة 
 مزدوجة

XL

مقصورة 
 مزدوجة

XLS

مقصورة 
 مزدوجة

XLT

وايلد تراك مع 
المقصورة 

المزدوجة

نظام معلومات السائق )إلكتروني(
مستوى خزان بخاخات الرّش – مصباح تحذير ومؤشر لمستوى خزان 

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيبخاخات الرّش

قياسيقياسي-----مقياس لدرجة الحرارة الخارجية ونافذة لعرض الحرارة الخارجية

منافذ الطاقة، المقابس، مآخذ الطاقة، أجهزة الشحن
قياسي------محّول التّيار الكهربائّي

مجموعات تجهيزات فئات المركبات
قياسيقياسياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّينوافذ أمامية آلية مع ميزة الفتح/اإلغالق بكبسة واحدة لنافذة السائق

-قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيفرش من القماش للمقاعد
قياسي------مقاعد جلدية*

-قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيبطانة السقف – لون الصخور الكلسية الفاتحة
قياسي------بطانة السقف – باللون األبنوسي
--قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمقابض األبواب الداخلية – سوداء

قياسيقياسي-----مقابض األبواب الداخلية – كروم
----قياسي-قياسيإدخاالت في كسوة الباب – بولي بروبلين

--قياسيقياسي-قياسي-إدخاالت في كسوة الباب – قماش
-قياسي-----إدخاالت في كسوة الباب – قماش فاخر
قياسي------إدخاالت في كسوة الباب – وايلد تراك

---قياسيقياسيقياسيقياسيمقبض ناقل الحركة مقولب
قياسيقياسيقياسي----مقبض ناقل الحركة مغّلف بالجلد*

-قياسي-----عجلة القيادة مغّلفة بالجلد*
قياسي------عجلة قيادة رياضية مغّلفة بالجلد مع درزات*

-اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيقضبان خلفية رياضية مع مصباح توقف مثبت عاليًا
قياسي------قضبان ملتّفة – بالستيكية

قياسي------نظام إدارة حّيز الحمولة
اختيارّي------غطاء للصندوق – بمغالق قابل للسحب

نظام الترفيه داخل السيارة
TFT قياسيقياسيقياسيقياسيشاشة بتقنية---

SYNC 1.3 قياسي----نظام--
SYNC®3 قياسيقياسي-----نظام

----قياسيقياسيقياسيمكّبرات صوت للراديو عدد 2
---قياسياختيارّي--مكّبرات صوت للراديو عدد 4
قياسيقياسيقياسي----مكّبرات صوت للراديو عدد 6

USB قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمنفذ
اختيارّياختيارّي-----المالحة

من الخارج
--قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيفتحات التهوية في الرفاريف األمامية مقولبة

-قياسي-----فتحات التهوية في الرفاريف األمامية لّماعة
قياسي------فتحات التهوية في الرفاريف األمامية مطلّية

---قياسيقياسيقياسيقياسيشبكة باللون األساسي
--قياسي----شبكة ملّونة

-قياسياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيشبكة من الكروم
قياسي------شبكة مطلية باللون الرمادي “لندن غراي”

---قياسيقياسيقياسيقياسيمرايا خارجية باللون األساسي
--قياسي----مرايا خارجية مع لمسة نهائية ملّونة

-قياسياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيمرايا خارجية من الكروم
--قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمقابض خارجية لألبواب باللون األساسي

-قياسياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيمقابض األبواب الخارجية من الكروم
--قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمكّيف هواء يدوّي

قياسيقياسي-----مكّيف هواء ثنائّي المناطق
--قياسيقياسي-قياسي-قفل لباب الصندوق الخلفي

قياسيقياسي-----قفل آلّي لباب الصندوق
---قياسيقياسيقياسيقياسيمصّدات باللون األسود

قياسيقياسيقياسي----مصّدات بلون الهيكل
قياسيقياسيقياسي----مّساحات متحّسسة للمطر

قياسيقياسيقياسي----كاميرا للرؤية الخلفية
قياسيقياسيقياسي----مرآة إلكتروكرومية للرؤية الخلفية

قياسيقياسيقياسي----مصابيح أمامية تعمل تلقائيًا
قياسي------نظام الدخول والتشغيل من دون مفتاح

مجموعات تجهيزات المقاعد األمامية
---قياسيقياسيقياسيقياسيمقعد للسائق قابل للتعديل يدويًا في وضعيتين 

---قياسيقياسيقياسيقياسيمقعد طويل مجزأ
-قياسيقياسي----مقعد للسائق قابل للتعديل يدويًا في 4 وضعيات 

قياسي------مقعد للسائق قابل للتعديل آليًا في 8 وضعيات 
قياسيقياسيقياسي----وسائد هوائّية جانبية في المقاعد لحماية ناحية الصدر

األرقام المتعّلقة باستهالك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المعَلنة تّم الحصول عليها خالل االختبارات التقنّية في المختبر وفق المواصفات التقنية المشّرعة )المعيار الوطني لجنوب أفريقيا SANS 20101: 2006 / اللجنة 
االقتصادية ألوروبا ECE R101: 2005 بموجب التعديالت األخيرة( وتّمت المصادقة والموافقة عليها من ِقبل وكالة اعتماد السيارات VCA في المملكة المتحدة. يتم استخدام األرقام المتعّلقة باستهالك الوقود وانبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون للمقارنة بين أنواع مختلفة من المركبات تحت ظروف موّحدة وال تشير بالضرورة إلى ظروف القيادة الواقعية. تجدر اإلشارة إلى أّن األرقام الفعلية الستهالك الوقود ومستويات االنبعاثات تعتمد على عوامل عديدة 
وتتأّثر بشكل مباشرة بمسافة الرحلة؛ عدد الركاب وكّمية األمتعة التي يتّم نقلها؛ أسلوب القيادة الشخصّي؛ حالة الطريق؛ حالة الطقس؛ عمر المركبة، عدد األميال التي اجتازتها، حالتها ومستوى الصيانة التي خضعت لها؛ استخدام 

مّيزات المركبة على غرار مكّيف الهواء؛ وأّي تعديالت أخرى طرأت على المركبة. سيختلف استهالك الوقود تبعًا لهذه العوامل وعوامل أخرى، لهذه األسباب، قد ال يحّقق الكثير من السائقين أرقام التوفير في استهالك الوقود وفق 
التصنيف األوروبّي في القيادة اليومّية، بالرغم من أّن المركبة قادرة على تحقيق ذلك من الناحية التقنّية.

*الجلد هو مزيج من الجلد والمواد المتينة والعالية الجودة.




